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Upeslejās 
 

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI NR. 1-12/37 

Upeslejās 

 

01.09.2021.        Rīkojums Nr. 21 
 

KĀRTĪBA, KĀDĀ NODROŠINĀMA IZGLĪTOJAMO DROŠĪBA PIRMSSKOLĀ 

/Izstrādāta saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta pirmās daļas 1.punktu, LR Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.1338 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un 

to organizētajos pasākumos” 7. punktu un Izglītības iestādes Nolikumu/. 

I VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

1. Šie Noteikumi nosaka Izglītojamo un Pedagogu drošības prasības Upesleju sākumskolas 

pirmsskolas izglītības grupās, teritorijā un organizētajos pasākumos. 

2. Par šo Noteikumu ievērošanu Izglītības iestādē ir atbildīgs Izglītības iestādes direktors un 

Izglītības iestādes darbinieki, atbilstoši amata kompetencei, kas noteikta darbinieku amatu 

aprakstos. 

3. Pirmsskolas Izglītojamo drošības noteikumu saraksts: 

3.1. Izglītojamo un Pedagoga rīcība nodarbību telpās, kurās ir iekārtas, kas var apdraudēt 

Izglītojama drošību un veselību. Pielikums Nr.1. 

3.2. Izglītojamo un Pedagoga rīcība ugunsdrošības ievērošanā. Pielikums Nr.2. 

3.3. Izglītojamo un Pedagoga rīcība elektrodrošības ievērošanā. Pielikums Nr.3. 

3.4. Izglītojamo un Pedagoga rīcība pirmās palīdzības sniegšanā. Pielikums Nr.4. 

3.5. Izglītojamo drošība un Pedagoga rīcība ekskursijās, pārgājienos un pastaigās. Pielikums 
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Nr.5. 

3.6. Izglītojamo drošība un Pedagoga rīcība citos Izglītības iestādes organizētajos pasākumos. 

Pielikums Nr.6. 

3.7. Izglītojamo drošība un Pedagoga rīcība fiziskās izglītības un veselības rotaļnodarbībās. 

Pielikums Nr.7. 

3.8. Izglītojamo un Pedagoga rīcība ekstremālās situācijās. Pielikums Nr.8. 

3.9. Izglītojamo un Pedagoga rīcība nestandarta situācijās. Pielikums Nr.9. 

3.10. Ceļu satiksmes drošība Izglītojamajiem un Pedagoga rīcība. Pielikums Nr.10. 

3.11. Izglītojamo drošība uz ūdens un ledus un Pedagoga rīcība. Pielikums Nr.11. 

3.12. Izglītojamo personīgās higiēnas un Pedagoga darba higiēnas ievērošana. Pielikums Nr.12. 

3.13. Izglītojamo darba drošība, veicot praktiskos darbus un Pedagoga rīcība. Pielikums Nr.13. 

3.14. Izglītojamo drošība mācību laikā un mācību nodarbību starplaikā un Pedagoga rīcība. 

Pielikums Nr.14. 

3.15. Izglītojamo uzvedības noteikumi rotaļājoties ar Izglītības iestādes teritorijas rotaļu un sporta 

zonas ierīcēm un Pedagoga rīcība. Pielikums Nr.15. 

3.16. Izglītojamo uzvedības noteikumi rotaļu un sporta laukumos un Pedagoga rīcība. Pielikums 

Nr.16. 

4. Tiek uzskatīts, ka Darbinieki ir iepazīstināti ar Iekšējiem kārtības noteikumiem, ja tie ir 

nosūtīti elektroniski uz Darbinieku oficiālo e-pasta adresi 3 (trīs) darba dienu laikā no 

pieņemšanas dienas. 

 

 

Direktore ______________________________Irēna Frankoviča 



3 

 

PIELIKUMS Nr. 1 

Iekšējie noteikumi Nr. 1-12/____ 

“Kārtība, kādā nodrošināma 

izglītojamo drošība pirmsskolā” 

APSTIPRINĀTI 

ar Upesleju sākumskolas  

direktora ____._____.2021.gada  

Rīkojumu Nr._____ 

II IZGLĪTOJAMO UN PEDAGOGA RĪCĪBA NODARBĪBU TELPĀS, KURĀS IR 

IEKĀRTAS UN VIELAS, KAS VAR APDRAUDĒT IZGLĪTOJAMO DROŠĪBU UN 

VESELĪBU 

1. Upesleju sākumskolas Iekšējie noteikumi Nr. 1-12/__ “Kārtība, kādā nodrošināma 

Izglītojamo drošība pirmsskolā” Pielikums Nr. 1 “Izglītojamo un Pedagoga rīcība nodarbību 

telpās, kurās ir iekārtas un vielas, kas var apdraudēt Izglītojamo drošību un veselību” (turpmāk – 

noteikumi) ir saistoši un ievērojami visiem Upesleju sākumskolas pirmsskolas (turpmāk – 

Izglītības iestāde) Izglītojamajiem un Darbiniekiem. 

2. Ar noteikumiem Izglītojamos iepazīstina grupas pirmsskolas izglītības pedagogs mācību 

gada sākumā un atkārtoti mācību gada laikā, apgūstot tēmu par drošību, un katru reizi pirms jaunu 

darbību uzsākšanas, kuras var apdraudēt Izglītojamo drošību un veselību.  

3. Noteikumi tiek izklāstīti Izglītojamajiem viņiem saprotamā veidā, atbilstoši viņu 

vecumam. 

4. Skolvadības sistēmā E – klase, sadaļā “Instruktāžas”, grupas pirmsskolas izglītības 

pedagogs ieraksta Iekšējo noteikumu numuru, datumu, tēmu, pievieno iepazīstināto Izglītojamo 

sarakstu, to izdrukā un apliecina ar savu parakstu un tā atšifrējumu. 

5. Izglītojamā pienākums ir ievērot noteikumos iekļautās norādes: 

5.1. Instrumentus, kas paredzēti praktiskajam grupas darbam, drīkst ņemt tikai ar grupas 

pedagoga atļauju! 

5.2. Pa grupas telpu jāpārvietojas lēnām, nesteidzoties un negrūstot citus Izglītojamos! 

5.3. Ja nepieciešams pārvietot krēsliņu uz citu vietu, to jādara uzmanīgi. Krēsliņu virs galvas 

celt nav atļauts! 

5.4. Grupas telpā nedrīkst kāpt uz mēbelēm (plauktiem, galdiem, krēsliem), jo tie var gāzties, 

kā rezultātā var tikt gūtas traumas. Ja nepieciešama kāda lieta, ko pats nevari aizsniegt, palūdz to 

grupas pedagogam! 
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5.5. Nav atļauts iet pie atvērta loga un izliekties pār to! 

5.6. Nedrīkst lēkāt pa gultu, jo tā var gūt traumas! 

5.7. Ar rotaļlietām nedrīkst mētāties, jo, trāpot sev vai citam Izglītojamajam, var tikt gūti 

savainojumi vai bojāts grupas inventārs. 

5.8. Nekādā gadījumā nemēģināt nogaršot jebkāda veida zāles - tabletes, pulverīšus, mikstūras, 

ziedes u.c. 

5.9. Zāles drīkst lietot tikai pēc ārsta norādījumiem un tikai medicīnas māsas klātbūtnē. 

5.10. Ja kāda Izglītojamā rīcībā ir tabletes, ziedes, mikstūras vai kādas nepazīstamas vielas, par 

to jāziņo grupas pedagogam. 

5.11. Nav atļauts aiztikt, pedagoga palīga rīcībā esošos, tīrīšanas un kopšanas līdzekļus. 

5.12. Bīstamās vielas jāatpazīst pēc iesaiņojuma brīdinājuma simboliem. Tikai pieaugušie drīkst 

rīkoties ar tām, pirms tam, rūpīgi iepazīstoties ar instrukciju. 

6. Prasības personālam Izglītojamo dzīves organizācijai Izglītības iestādes telpās: 

6.1. Sistemātiski jāveic ēkas tehniskā apskate (ventilācija, grīda, kāpnes, logu rāmji, 

elektrotīkli un elektroiekārtas, sanitāri, tehniskās iekārtas, sanitārie mezgli utt.). 

6.2. Sistemātiski jākontrolē un jāuztur kārtībā ūdensvada un kanalizācijas sistēma, iekšējā 

ugunsdzēsības ūdenskrātuves un primārie ugunsdzēšanas līdzekļi. 

6.3. Zāles, dezinfekcijas līdzekļi, trauki, sērkociņi, termometri ķermeņa temperatūras 

mērīšanai, adatas un citi asi priekšmeti jāuzglabā Izxglītojamajiem nepieejamās vietās. 

6.4. Mazgāšanas līdzekļus atļauts izmantot, atbilstoši norādei uz to iesaiņojuma. 

6.5. Aizliegts grupas telpā ienest verdošu ūdeni, dalīt karstu ēdienu. 

6.6. Telpās jābūt normālam temperatūras režīmam, gaisa mitrumam un apgaismojumam, 

atbilstoši noteiktajām Ministru kabineta higiēnas normām. 

6.7. Izglītības iestādes izejas durvīm jābūt ar viegli atveramu aizvaru (augstumā, kādu nevar 

aizsniegt Izglītojamie) vai elektrisko zvanu, vai kodu. 

6.8. Nedrīkst durvju aizvēršanai izmantot atsperes sistēmas aizvērējus. 

6.9. Par drošības noteikumu ievērošanu atbildīgs grupas pedagogs. 

 

Direktore_____________________________________Irēna Frankoviča 
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PIELIKUMS Nr. 2 

Iekšējie noteikumi Nr.1-12/____ 

“Kārtība, kādā nodrošināma 

izglītojamo drošība pirmsskolā” 

APSTIPRINĀTI 

ar Upesleju sākumskolas  

direktora ___.___.2021.gada  

Rīkojumu Nr. ____ 

III IZGLĪTOJAMO UN PEDAGOGA RĪCĪBA UGUNSDROŠĪBAS IEVĒROŠANĀ 

1. Upesleju sākumskolas Iekšējie noteikumi Nr. 1-12/___ “Kārtība, kādā nodrošināma 

Izglītojamo drošība pirmsskolā” Pielikums Nr. 2 “Izglītojamo un Pedagoga rīcība 

ugunsdrošības ievērošanā” (turpmāk – noteikumi) ir saistoši un ievērojami visiem Upesleju 

sākumskolas pirmsskolas (turpmāk – Izglītības iestāde) Izglītojamajiem un Darbiniekiem. 

2. Ar noteikumiem Izglītojamos iepazīstina grupas pirmsskolas izglītības pedagogs 

mācību gada sākumā un atkārtoti mācību gada laikā, apgūstot tēmu par uguni un katru reizi 

pirms jaunu darbību uzsākšanas, kuras var apdraudēt Izglītojamo drošību un veselību. 

3. Noteikumi Izglītojamajiem tiek izklāstīti viņiem saprotamā veidā, atbilstoši vecumam. 

4. Skolvadības sistēmā E – klase, sadaļā “Instruktāžas”, grupas pirmsskolas izglītības 

pedagogs ieraksta Iekšējo noteikumu numuru, datumu, tēmu, pievieno iepazīstināto 

izglītojamo sarakstu, to izdrukā un apliecina ar savu parakstu un tā atšifrējumu. 

5. Izglītojamā pienākums, redzot ugunsgrēku, ir ievērot šādus nosacījumus: 

5.1. Rīkojies ātri! Skrien prom no degošās telpas un nekavējoties skaļi sauc pēc palīdzības 

pieaugušo un pastāsti par redzēto! 

5.2. Klausi pieaugušā norādījumus – kuru evakuācijas ceļu izmantos, lai izkļūtu no telpas! 

5.3. Pēc izkļūšanas no telpas, ja tas iespējams, sastājies pārī, lai pieaugušie varētu saskaitīt 

Izglītojamos! 

5.4. Zvani uz glābšanas dienestu 112 – nosaucot Izglītības iestādes nosaukumu, adresi un 

vietu, kur izcēlies ugunsgrēks, savu vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru. 

5.5. Uzreiz pamet telpu, nemēģini noslēpties no liesmas telpā – ugunsdzēsēji vai pieaugušie 

var dūmos tevi nepamanīt! 

5.6. Ja telpa ir pilna ar dūmiem, izkļūt no tās centies rāpus vai lienot tuvāk grīdai, jo tuvāk 

pie grīdas ir vieglāk elpot un labāk var redzēt. Atceries, ka dūmos var nosmakt! 
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5.7. Ja nevari atstāt telpu, centies nokļūt pie loga, rādi zīmes ar rokām, kliedz, mēģini radīt 

troksni, lai tevi pamana! 

5.8. Nekrīti panikā un nelec ārā pa logu, ja nav iespējams izkļūt no telpas. Gaidi 

ugunsdzēsējus – viņi zinās, kā tevi izglābt! 

5.9. Kad atbrauks ugunsdzēsēji, klausi viņus un nebaidies, viņi zina, kā tevi izglābt! 

5.10. Ja deg drēbes, apstājies, neskrien! Ja skriesi – uguns liesmas paliks vēl lielākas! 

5.11. Ātri nogulies zemē! Vārties pa zemi vai grīdu, tad uguns liesmas ātrāk nodzisīs. 

5.12. Sērkociņi un šķiltavas nav rotaļlietas, ar tiem spēlēties bīstami, var izcelties 

ugunsgrēks! 

5.13. Nemet ugunskurā priekšmetus, kuri var sprāgt – aerosola baloniņus, šīferi. Tie var 

eksplodēt un tevi ievainot. Pie ugunskura uzturies tikai kopā ar pieaugušo. 

6. Izglītības iestādē aizliegts dedzināt sveces, brīnumsvecītes, sērkociņus, šķiltavas, kā arī 

izmantot jebkāda veida pirotehniku. 

7. Izglītības iestādes teritorijā aizliegts kurināt ugunskuru. 

8. Kategoriski aizliegts lietot un glabāt grupas telpās: sprādzienbīstamos un viegli 

uzliesmojošas vielas (viegli uzliesmojošus tīrīšanas līdzekļus, mazgāšanas līdzekļus, līdzekļus 

aerosola iesaiņojumā), kā arī lietot atklātu uguni (sērkociņus, sveces, šķiltavas utt). 

9. Aizliegts smēķēt Izglītības iestādes telpās un visā teritorijā. 

10. Darbinieks, kurš atklājis ugunsgrēka izcelšanos, nepieciešams, rīkoties atbilstoši Upesleju 

sākumskolas Evakuācijas plānam. Par darbinieku apmācību atbild Direktora vietnieks 

saimnieciskajos jautājumos. 

11. Grupas pedagogs ir atbildīgs lai izglītojamais izprot sekojošas zināšanas : 

11.1. Zvanīt pa tālr. 01, 112 un ziņot par notikušo. 

11.2. Zināt savu dzīves vietu. 

11.3. Nedrīkst slēpties, bet steidzīgi izskriet ārā. 

11.4. Paziņot jebkuram pieaugušajam par ugunsgrēku. 

12. Izglītības iestādes izejas durvīm jābūt ar viegli atveramu aizvaru (augstumā, kādu nevar 

aizsniegt bērni), elektrisko zvanu vai kodu. 

13. Visām evakuācijai paredzētajām izejām un koridoram jābūt atbrīvotām un viegli 

atveramām ( ieejas durvīm jābūt atbrīvotām no ragavām, ratiem, maisiem, mantām utt.). Atbildīgi 
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grupu pedagogi. 

14. Laikā, kad ēkā atrodas Izglītojamie, evakuācijas durvīm jābūt aizvērtām no iekšpuses ar 

viegli atveramu aizvaru. 

15. Par drošības noteikumu ievērošanu atbildīgs grupas pedagogs. 

 

 

 

Direktore _____________________________Irēna Frankoviča 
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PIELIKUMS Nr. 3 

Iekšējie noteikumi Nr. 1-12/_____ 

“Kārtība, kādā nodrošināma 

izglītojamo drošība pirmsskolā” 

APSTIPRINĀTI 

ar Upesleju sākumskolas  

direktora ____.____.2021.gada  

Rīkojumu Nr. ____ 

IV IZGLĪTOJAMO UN PEDAGOGA RĪCĪBA ELEKTRODROŠĪBAS IEVĒROŠANĀ 

1. Upesleju sākumskolas Iekšējie noteikumi Nr. 1-12/____ “Kārtība, kādā nodrošināma 

Izglītojamo drošība pirmsskolā” Pielikums Nr. 3 “Izglītojamo un Pedagoga rīcība 

elektrodrošības ievērošanā” (turpmāk – noteikumi) ir saistoši un ievērojami visiem Upesleju 

sākumskolas pirmsskolas (turpmāk – Izglītības iestāde) Izglītojamajiem un Darbiniekiem. 

2. Ar noteikumiem Izglītojamos iepazīstina grupas pirmsskolas izglītības pedagogs 

mācību gada sākumā un atkārtoti mācību gada laikā, apgūstot tēmu par elektrību un katru reizi 

pirms jaunu darbību uzsākšanas, kuras var apdraudēt Izglītojamo drošību un veselību. 

3. Noteikumi Izglītojamajiem tiek izklāstīti viņiem saprotamā veidā, atbilstoši vecumam. 

4. Skolvadības sistēmā E – klase, sadaļā “Instruktāžas”, grupas pirmsskolas izglītības 

pedagogs ieraksta Iekšējo noteikumu numuru, datumu, tēmu, pievieno iepazīstināto 

izglītojamo sarakstu, to izdrukā un apliecina ar savu parakstu un tā atšifrējumu. 

5. Izglītojamā pienākums ir ievērot šādus noteikumus: 

5.1. Nekad neaiztikt elektriskās iekārtas, nemēģināt tās izzināt. 

5.2. Nekad nebāzt pirkstus, priekšmetus (šķēres, adatas, pildspalvas, zīmuļus, matu 

sprādzes u.c.) elektrības kontaktos. 

5.3. Atcerēties, ka elektrības vadus no kontaktligzdām atvienot drīkst tikai pieaugušie. 

5.4. Neķerties klāt pie zemē nomestiem vadiem. Ieraugot tos, pastāstīt pieaugušajiem. 

5.5. Uzmanīties, ja dzirdami sprakšķi elektrības vadā, kontaktligzdā vai ierīcē, kas pieslēgta 

elektrībai, vai arī pamanīti dūmi. Tādā gadījumā nekavējoties jāatstāj telpa un jāsauc palīgā 

pieaugušais. 

5.6. Nepieskarties dzirksteļojošai vietai. 

6. Direktora vietniekam saimnieciskajos jautājumos, sadarbībā ar Izglītības iestādē noslēgto 
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apkalpošanas līgumu ar elektrofirmu, sistemātiski jāveic ēkas elektrotīklu un elektroiekārtu 

apskate. 

7. Kategoriski aizliegts lietot un glabāt grupas telpās: 

7.1. Visa veida sildīšanas ierīces: elektriskās sildīšanas ierīces, kalorīferus, elektriskās 

tējkannas, tenus (spirāles), elektriskos pagarinātājus. 

8. Elektroinstalācijas jāizveido no izolētiem vadiem un kabeļiem, elektroiekārtas jānovieto 

tā, lai tās nevarētu aizsniegt Izglītojamie. Elektrokontaktiem jābūt nosegtiem. 

9. Par drošības noteikumu ievērošanu atbildīgs grupas pedagogs. 

 

 

 

Direktore____________________________Irēna Frankoviča 



10 

 

PIELIKUMS Nr. 4 

Iekšējie noteikumi Nr. 1-12/____ 

“Kārtība, kādā nodrošināma 

izglītojamo drošība pirmsskolā” 

APSTIPRINĀTI 

ar Upesleju sākumskolas  

direktora ____.___.2021.gada  

Rīkojumu Nr. ____ 

V IZGLĪTOJAMO UN PEDAGOGA RĪCĪBA PIRMĀS PALĪDZĪBAS SNIEGŠANĀ 

1. Upesleju sākumskolas Iekšējie noteikumi Nr. 1-12/_____ “Kārtība, kādā nodrošināma 

Izglītojamo drošība pirmsskolā” Pielikums Nr. 4 “Izglītojamo un Pedagoga rīcība pirmās 

palīdzības sniegšanā” (turpmāk – noteikumi) ir saistoši un ievērojami visiem Upesleju 

sākumskolas pirmsskolas (turpmāk – Izglītības iestāde) Izglītojamajiem un Darbiniekiem. 

2. Ar noteikumiem Izglītojamos iepazīstina grupas pirmsskolas izglītības pedagogs 

mācību gada sākumā un atkārtoti mācību gada laikā, apgūstot tēmu par ķermeni un katru reizi 

pirms jaunu darbību uzsākšanas, kuras var apdraudēt Izglītojamo drošību un veselību. 

3. Noteikumi Izglītojamajiem tiek izklāstīti viņiem saprotamā veidā, atbilstoši vecumam. 

4. Skolvadības sistēmā E – klase, sadaļā “Instruktāžas”, grupas pirmsskolas izglītības 

pedagogs ieraksta Iekšējo noteikumu numuru, datumu, tēmu, pievieno iepazīstināto 

izglītojamo sarakstu, to izdrukā un apliecina ar savu parakstu un tā atšifrējumu. 

5. Izglītojamo pienākums ir ievērot noteikumus: 

5.1. Obligāti ziņo grupas pedagogam, ja tev ir slikta pašsajūta, sajūti sāpes savā ķermenī, 

esi guvis traumu vai tev ir iekodis kāds kukainis! 

5.2. Palīdzi piecelties pakritušam bērnam, izrādi līdzjūtību! 

5.3. Atceries, ja asiņo deguns, galvu nedrīkst atliekt, jo asinis var iekļūt elpvados! Galva 

jānoliec uz priekšu. 

5.4. Ja esi stipri sasitis galvu – jāapguļas uz sāniem, jāgaida pieaugušā palīdzība. 

5.5. Ja esi iegriezis vai sadūris pirkstu – cel roku uz augšu un vērsies pie pieaugušā, 

pastāstot, kas noticis! 

5.6. Ja esi nosalis vai pārkarsis, pastāsti par to grupas pedagogam! 

6. Redzi cietušo, vai kādam slikti:  
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6.1. Apstājies! 

6.2. Uzrunā! Kā tevi sauc? 

6.3. Kas tev kaiš? 

6.4. Vai tev kas sāp? 

6.5. Kā varu tev palīdzēt?  

6.6. Ja atbild, centies noskaidrot traumas iemeslu. 

6.7. Ja trauma nav nopietna - sasities, paklupis, noskrāpējies - palīdzi cietušam nokļūt līdz 

pieaugušam (pedagoga, darbinieka, medicīnas māsas). 

7. Redzi cietušo, vai kādam slikti, guļ: 

7.1. Apstājies! 

7.2. Uzrunā! 

7.3. Papurini aiz pleca! 

7.4. Neatbild - sauc pēc palīdzības! Jebkurš tuvumā esošais, lai skrien pēc palīdzības pie 

tuvākā pieaugušā (pedagoga, darbinieka, medicīnas māsas). 

7.5. Pats paliec pie cietušā, lai esi drošs, ka palīdzība būs! 

8. Redzi cietušo, kurš stipri asiņo: 

8.1. Apstājies! 

8.2. Palūdz lai aizspiež pats savu brūci! 

8.3. Sauc pēc palīdzības! Jebkurš tuvumā esošais, lai skrien pēc palīdzības pie tuvākā 

pieaugušā (pedagoga, darbinieka, medicīnas māsas). 

8.4. Pats paliec pie cietušā, lai esi drošs, ka palīdzība būs! Mierini cietušo. 

9. Redzi cietušo, kurš varbūt ir kritis (pa kāpnēm, no augstuma): 

9.1. Apstājies! 

9.2. Uzrunā! 

9.3. Kas tev kaiš? 

9.4. Vai tev kas sāp? 

9.5. Kā varu tev palīdzēt? 
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9.6. Redzams, ka guvis muguras, galvas, vai ekstremitāšu traumu. 

9.7. Palūdz nekustēties no vietas! Sauc pēc palīdzības! Jebkurš tuvumā esošais, lai skrien 

pēc palīdzības pie tuvākā pieaugušā (pedagoga, darbinieka, medicīnas māsas). 

9.8. Pats paliec pie cietušā, lai esi drošs, ka palīdzība būs. Mierini cietušo! 

10. Ja esi saslapinājis kājas – pārvelc zeķes, apavus, neturi kājas slapjas! 

11. Ja nosalušas kājas – lēkā, skrien, kustini kāju pirkstus! 

12. Ja pārkarsi saulē – dodies ēnā, prasi padzerties, sauc pieaugušo palīdzēt! 

13. Ja blakus nav pieaugušais, kurš spēj sniegt pirmo palīdzību, jānomierina cietušais un pēc 

iespējas ātrāk jāizsauc Neatliekamā medicīniskā palīdzība. 

14. Par drošības noteikumu ievērošanu atbildīgs grupas pedagogs. 

 

 

 

Direktore____________________________Irēna Frankoviča 
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PIELIKUMS Nr. 5 

Iekšējie noteikumi Nr. 1-12/_____ 

“Kārtība, kādā nodrošināma 

izglītojamo drošība pirmsskolā” 

APSTIPRINĀTI 

ar Upesleju sākumskolas  

direktora ___.____.2021.gada  

Rīkojumu Nr. _____ 

VI IZGLĪTOJAMO DROŠĪBA UN PEDAGOGA RĪCĪBA EKSKURSIJĀS, 

PĀRGĀJIENOS UN PASTAIGĀS 

1. Upesleju sākumskolas Iekšējie noteikumi Nr. 1-12/_____ “Kārtība, kādā nodrošināma 

Izglītojamo drošība pirmsskolā” Pielikums Nr. 5 “Izglītojamo drošība un Pedagoga rīcība 

ekskursijās, pārgājienos un pastaigās” (turpmāk – noteikumi) ir saistoši un ievērojami visiem 

Upesleju sākumskolas pirmsskolas (turpmāk – Izglītības iestāde) Izglītojamajiem un 

Darbiniekiem. 

2. Ar noteikumiem Izglītojamos iepazīstina grupas pirmsskolas izglītības pedagogs 

mācību gada sākumā un atkārtoti mācību gada laikā, apgūstot tēmu par drošību ceļojumos un 

katru reizi pirms jaunu darbību uzsākšanas, kuras var apdraudēt Izglītojamo drošību un 

veselību. 

3. Noteikumi Izglītojamajiem tiek izklāstīti viņiem saprotamā veidā, atbilstoši vecumam. 

4. Skolvadības sistēmā E – klase, sadaļā “Instruktāžas”, grupas pirmsskolas izglītības 

pedagogs ieraksta Iekšējo noteikumu numuru, datumu, tēmu, pievieno iepazīstināto 

izglītojamo sarakstu, to izdrukā un apliecina ar savu parakstu un tā atšifrējumu. 

5. Izglītojamā pienākums ir ievērot sekojošus noteikumus:  

5.1. Pastaigas, ekskursijas, pārgājienu laikā ārpus Izglītības iestādes teritorijas 

Izglītojamajiem jāiet pa pāriem aiz pieaugušā. Otrs pieaugušais iet kolonas aizmugurē. 

5.2. Pirms pastaigas, pārgājiena vai ekskursijas pārbaudi vai kurpju auklas aizsietas un 

apģērbs kārtībā! 

5.3. Izpildi grupas pedagoga norādījumus par pārvietošanās kārtību! 

5.4. Ievēro ceļu satiksmes noteikumus: 

5.4.1. Atceries, ka iela nav domāta rotaļām un skriešanai! 

5.4.2. Nespēlējies ielas un dzelzceļa tuvumā! 
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5.4.3. Iegaumē, ko nozīmē luksofora katras krāsas gaisma (sarkanā – “stāvi!”, dzeltenā – 

“gaidi!”, zaļā –“ej!”)! 

5.4.4. Šķērso ceļu pa gājēju pāreju, luksoforā degot zaļajai gaismai! 

5.4.5. Ja pāreju nav, nogaidi, kamēr tuvumā nav mašīnu un tad šķērso ielu, palūkojoties uz 

kreiso un labo pusi! 

5.4.6. Palūkojoties pa kreisi, aizej līdz ielas vidum un tad paskaties pa labi! 

5.4.6. Ievēro, ja brauc transporta līdzeklis, ceļu nešķērso! 

5.4.7. Dzelzceļa sliedes drīkst šķērsot tikai pārbrauktuvju vietās! 

5.4.8. Negrūd citus Izglītojamos, jo tu vari nejauši uzgrūst otru Izglītojamo uz ceļa, kur brauc 

transporta līdzeklis!  

6. Pastāvīgi ievēro grupas pedagoga norādījumus un neatpaliec no grupas! 

7. Atceries, ka nedrīkst aiztikt stikla lauskas, nepazīstamas sēnes, ogas, augus, šļirces, 

medikamentus, asus zarus, un citus tavai dzīvībai un veselībai bīstamus priekšmetus! Par to 

paziņo savam grupas pedagogam! 

8. Nemēģini nogaršot nepazīstamus augus un atrastus saldumus, pārtiku, medikamentus 

u.c.! Ja nejauši esi pagaršojis atrasto pārtiku, saldumus, medikamentus u.c., par to paziņo 

savam grupas pedagogam! 

9. Atceries, ka nedrīkst aiztikt svešas lietas – somas, kastes, rotaļlietas – tur var būt 

sprāgstvielas, kā arī citus priekšmetus, kuri varbūt bīstami tavai dzīvībai un veselībai! 

10. Ja ekskursijas, pārgājiena laikā sevi savainoji, par to paziņo savam grupas pedagogam! 

11. Nekāp bez grupas pedagoga atļaujas kokos, skatu torņos vai kādos citos 

paaugstinājumos! 

12. Ziņo grupas pedagogam, ja jūties slikti! 

13. Sastopoties ar dzīvniekiem, tikai vēro tos, necenties tos aizskart ar rokām! 

14. Neņem saldumus vai kādas citas lietas no nepazīstamiem cilvēkiem! 

15. Nekādā gadījumā nedodies līdzi svešiem cilvēkiem, ja tevi aicina! 

16. Ja kāds nepazīstamais vēlas tevi nofotografēt, par to paziņo savam grupas pedagogam! 

17. Pastaigas organizēšana Izglītības iestādes laukuma teritorijā: 

17.1. Izglītojamais drīkst ņemt 1 - 2 darba rīkus vai rotaļlietas (somā vai tīkliņā). Pārnēsājamo 
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priekšmetu svars nedrīkst pārsniegt 1,5 kg. Visam nepieciešamajam pastaigas inventāram 

jāatrodas pie grupas pedagoga, rotaļlietām domātā somā vai tīklā. 

17.2. Grupas pedagogs nodrošina nelaimes gadījumā cietušajam pirmās palīdzības sniegšanu 

notikuma vietā un, ja nepieciešams, izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību, organizē cietušā 

nogādāšanu ārstniecības iestādē. 

17.3. Par nelaimes gadījumu nekavējoties informēt Izglītības iestādes direktoru un cietušā 

vecākus. 

17.4. Bīstamā situācijā pārtraukt pastaigu nekavējoties. 

18. Grupas pedagoga rīcība, organizējot pastaigas un ekskursijas ārpus Izglītības iestādes 

teritorijas: 

18.1. Ja ekskursijas organizēšanā tiek izmantots transporta līdzeklis, Izglītības iestādes 

direktors norīko atbildīgo pedagogu par ekskursiju, kura rakstiskā veidā iesniedz direktoram 

Iesniegumu par ekskursijas mērķi, maršrutu, ekskursijas ilgumu, Izglītojamo skaitu, 

pārvietošanās veidu, nakšņošanas vietu, par savstarpējās saziņas iespējām un pirmās 

palīdzības sniegšanas iespējām. 

18.2. Atbildīgais pedagogs nodrošina vienas grupas Izglītojamajiem (līdz 24) trīs pieaugušo 

– pedagogu vai vecāku klātbūtni. 

18.3. Izglītojamie drīkst doties ekskursijā tikai ar vecāku rakstisku atļauju. Atbildīgais 

pedagogs sniedz vecākiem visu informāciju par ekskursijas organizāciju. 

18.4. Vecāki informē atbildīgo pedagogu par sava bērna veselības traucējumiem vai 

specifiskajām īpatnībām, ja tam nepieciešama īpaša uzmanība, kā arī par iespēju sazināties ar 

vecākiem. 

18.5. Pirms došanās ekskursijā vai jebkurā citā braucienā, atbildīgais pedagogs sagatavo 

Izglītojamo sarakstu ar dzīvesvietas adresi un vecāku tālruņa numuriem. Saraksts tiek 

sagatavots divos eksemplāros uz Izglītības iestādes veidlapas. Viens eksemplārs atrodas 

Izglītības iestādē pie direktora, otrs pie atbildīgā pedagoga, kura dodas līdzi ekskursijā vai citā 

braucienā.  

18.6. Iekāpšana un izkāpšana no transporta līdzekļa atļauta, kad transporta līdzeklis ir pilnīgi 

apstājies. Tas jādara no ietves, iekāpšanas laukuma vai ceļa nomales puses. 

18.7. Izglītojamo pastaigas ārpus Izglītības iestādes teritorijas atļautas tikai pēc izstrādāta un 

apstiprināta pastaigas maršruta plāna. Kopējais pastaigas maršruta garums nedrīkst pārsniegt 3 
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km. 

18.8. Dodoties pastaigā, grupas pedagogs aizpilda Pastaigu reģistrācijas žurnālu, kurā norāda 

grupu, izglītojamo skaitu, pastaigas maršrutu, iziešanas laiku. Grupas pedagogam jābūt 

nodrošinātam ar elektroniskajiem saziņas līdzekļiem un pirmās neatliekamās palīdzības 

materiāliem. Atgriežoties no pastaigas, grupas pedagogs Pastaigu reģistrācijas žurnālā atzīmē 

Izglītojamo skaitu. 

18.9. Pastaigu ārpus Izglītības iestādes teritorijas vada trīs Izglītības iestādes darbinieki (2 

pedagogi, 1 tehniskais darbinieks). Viens darbinieks iet grupas priekšgalā, otrs - pa vidu, 

trešais – aizmugurē, kreisajā pusē. Izglītojamajiem jāiet pa pāriem kolonnā. 

18.10. Pirms došanās pastaigā vēlreiz jāpārrunā visu, kas saistīts ar pastaigu un Izglītojamo 

drošību, kā kurš rīkosies ārkārtas situācijā. 

18.11. Jāpārliecinās, ka Izglītojamajiem apģērbs un apavi ir ērti un droši. Īpašu uzmanību 

jāpievērš apaviem. Kurpju auklām jābūt aizsietām, klipšiem aiztaisītiem. 

18.12. Pastaigas laikā jāievēro ceļu satiksmes noteikumi: 

18.12.1. Pārvietojoties pa ceļiem, Izglītojamo grupas atļauts vest tikai diennakts gaišā 

laikā pa ietvēm, gājēju ceļiem, bet, ja to nav, tad pa ceļa nomali pretī transporta braukšanas 

virzienam kolonnā ne vairāk par diviem Izglītojamajiem rindā. 

18.12.2. Pirms došanās pastaigā, izskaidrot Izglītojamajiem kā uzvesties uz ielas. 

19. Organizējot pastaigu siltā laikā, pedagogs ņem līdzi dzeramo ūdeni, vienreizējās 

lietošanas glāzes un pirmās palīdzības aptieciņu. 

20. Pastaigas laikā jāseko Izglītojamo pašsajūtai un laika apstākļu izmaiņām. 

Nepieciešamības gadījumā jāpārtrauc pastaiga un jāatgriežas Izglītības iestādē. 

21. Izglītojamā līdzi ņemamo priekšmetu svars nedrīkst pārsniegt 1.5 kg. 

22. Pastaigu norisi organizē atbilstoši gadalaikam un laika apstākļiem, vadoties pēc 

Izglītības programmas, iekļaujot vērojumus, eksperimentus, kustību rotaļas vai sporta spēles, 

darbu dabā un dažādas citas rotaļas. Pastaigas laikā tiek rekomendēts veikt šādus 

pamatuzdevumus: saskarsmes kultūras veidošana, iepazīstināšana ar apkārtni un dabas 

Ieteicamais paraugs atzīmēm 

Datums Pastaigas 

vieta 

Izglītojamo skaits Iziešanas 

laiks 

Pavadošo 
 

 Izejot Atgriežoties personu vārds, 

uzvārds 

Paraksts 
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norisēm, runas attīstīšana, rokas sagatavošana rakstīšanai, lasītmācīšanas sākumi, 

matemātisko priekšstatu veidošana, rokdarbi, konstruēšana, fiziskā attīstīšana, muzikālā 

audzināšana. 

23. Ziemā bezvēja laikā, Izglītojamie no trīs gadu vecuma var uzturēties ārā, ja gaisa 

temperatūra nav zemāka par – 100C grādiem, Izglītojamie līdz trīs gadu vecumam – ja gaisa 

temperatūra nav zemāka par – 50C grādiem. 

24. Pirmsskolas grupu pedagogiem un pedagogu palīgiem jāprot sniegt pirmo palīdzību 

traumu gadījumā. 

25. Ja rodas nepieciešamība atgriezties Izglītības iestādē, pedagogi atgriežas telpās ar 

visiem Izglītojamajiem. 

26. Par Pastaigu reģistrācijas žurnāla iekārtošanu atbildīga Izglītības iestādes pirmsskolas 

metodiķe. 

27. Par drošības noteikumu ievērošanu atbildīgs grupas pedagogs. 

 

 

 

Direktore_____________________________________Irēna Frankoviča 
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PIELIKUMS Nr. 6 

Iekšējie noteikumi Nr.1-12/_____ 

“Kārtība, kādā nodrošināma 

izglītojamo drošība pirmsskolā” 

APSTIPRINĀTI 

ar Upesleju sākumskolas  

direktora ___.____.2021.gada  

Rīkojumu Nr. ____ 

VII IZGLĪTOJAMO DROŠĪBA UN PEDAGOGA RĪCĪBA IZGLĪTĪBAS IESTĀDES 

ORGANIZĒTAJOS PASĀKUMOS 

1. Upesleju sākumskolas Iekšējie noteikumi Nr. 1-12/_____ “Kārtība, kādā nodrošināma 

Izglītojamo drošība pirmsskolā” Pielikums Nr. 6 “Izglītojamo drošība un Pedagoga rīcība 

Izglītības iestādes organizētajos pasākumos” (turpmāk – noteikumi) ir saistoši un ievērojami 

visiem Upesleju sākumskolas pirmsskolas (turpmāk – Izglītības iestāde) Izglītojamajiem un 

Darbiniekiem. 

2. Ar noteikumiem Izglītojamos iepazīstina grupas pirmsskolas izglītības pedagogs 

mācību gada sākumā un atkārtoti mācību gada laikā, apgūstot tēmu par drošību un katru reizi 

pirms jaunu darbību uzsākšanas, kuras var apdraudēt Izglītojamo drošību un veselību. 

3. Noteikumi Izglītojamajiem tiek izklāstīti viņiem saprotamā veidā, atbilstoši vecumam. 

4. Skolvadības sistēmā E – klase, sadaļā “Instruktāžas”, grupas pirmsskolas izglītības 

pedagogs ieraksta Iekšējo noteikumu numuru, datumu, tēmu, pievieno iepazīstināto 

izglītojamo sarakstu, to izdrukā un apliecina ar savu parakstu un tā atšifrējumu. 

5. Ar noteikumiem pirmsskolas grupas pedagogs mācību gada sākumā iepazīstina 

vecākus. Vecāki to apliecina ar savu parakstu. 

6. Izglītojamā pienākums ir ievērot noteikumus: 

6.1. Uzmanīgi klausies grupas pedagogu un svētku pasākuma vadītāju, un seko viņu 

norādēm! 

6.2. Izturies pieklājīgi pret citiem Izglītojamajiem, negrūsties un neskrien pa zāli vai citu 

telpu! 

6.3. Ja esi pazaudējis savus draugus vai vecākus, stāvi uz vietas, nekur neej, viņi paši vai 

grupas pedagogs tevi sameklēs! 

6.4. Ja pēkšņi pazūd gaisma telpā, kur ir svētki, ieklausies, ko saka grupas pedagogs un 
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seko viņas norādēm! Centies uzvesties mierīgi! 

6.5. Neaiztiec vadus, mūzikas instrumentus un citas lietas, kas nodrošina pasākuma norisi! 

6.6. Svētku pasākumos piedalies svētku apģērbā un apavos, kas tev ļauj brīvi kustēties un 

pārvietoties! 

6.7. Ja tev tiek piedāvāta maska vai cits tērps, kas tev liedz brīvi izteikties, traucē kustēties 

vai elpot, par to saki grupas pedagogam! 

6.8. Ja pasākuma laikā esi ieraudzījis savus vecākus, uzreiz neskrien viņiem klāt, grupas 

pedagogs pateiks, kad varēsi pie viņiem pieiet! 

6.9. Ja tevi uzrunā un aicina līdzi nepazīstams cilvēks, neatbildi un neseko viņam! Pastāsti 

par to grupas pedagogam vai vecākiem! 

6.10. Nespiedies pūlī, tā tu nodarīsi pāri sev un cietiem. Tu visu tāpat redzēsi un dzirdēsi! 

6.11. Ziņo grupas pedagogam, ja jūties slikti vai esi guvis traumu! 

6.12. Dzirdot trauksmes signālu, seko pieaugušo norādījumiem un nekavējoties atstāj telpu! 

7. Masu pasākumu organizēšana un vadīšanas kārtība: 

7.1. Plānojot masu pasākumu Izglītības iestādē, direktors ar rīkojumu nozīmē atbildīgo personu 

par pasākuma organizēšanu, atbildīgo personu par kārtību un drošību masu pasākuma laikā. 

7.2. Atbildīgā persona par drošību un kārtību dežurē pie durvīm, ar mērķi kontrolēt, lai 

Izglītības iestādē neienāktu svešas un neielūgtas personas. 

7.3 Gadījumā, ja Izglītības iestādē ienāk nepiederoša personas, darbiniekam nekavējoties šo 

personu pavadīt pie Izglītības iestādes direktora vai pie kāda no administrācijas pārstāvja. 

7.4. Pirms pasākuma, grupas pedagogam aicināt Izglītojamo vecākus ievērot Izglītības iestādes 

iekšējas kārtības noteikumus un drošības noteikumus, neienest liekus priekšmetus un līdzi ņemt 

tīrus maiņas apavus. 

7.5. Pirms pasākuma organizēšanas, ja pasākums notiek mazajā pirmsskolas zālē, grupas 

pedagogam jāsaskaņo ģimenes locekļu skaits un jālūdz vecākus nenākt visiem ģimenes locekļiem, 

bet tikai pašiem tuvākajiem (mamma, tēvs), jo pirmsskolas izglītības iestādes mazajā zālē nav 

paredzamas vietas vairāk kā 40 personām. 

7.6. Pirms pasākuma sākšanās visām atbildīgām personām jāpārbauda tehnikas gatavība, vai tā 

nav sabojāta vai salauzta. Jāpārbauda telpas iekārtojums, lai tas neapdraudētu Izglītojamo un 

apmeklētāju dzīvību un veselību. 
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8. Sporta pasākumu organizēšana un to vadīšanas kārtība: 

8.1. Pirms sporta svētkiem, pasākumiem sporta pedagoga un grupu pedagogu vadībā notiek 

sagatavošanās pasākumi. 

8.2. Grupu pedagogi organizē treniņus, pārrunas, veic instruktāžas. 

8.3. Izglītojamo vecāki tiek informēti par plānoto pasākumu un vecāki ar savu parakstu 

apliecina, ka viņi piekrīt Bērna dalībai sporta pasākumā. 

8.4. Izglītojamie tiek informēti un viņiem ir izstāstīts: 

8.4.1. Kur notiks šis sporta pasākums, tā brauciena maršruts. 

8.4.2. Sniegta informācija par līdzi ņemamajām mantām – to, ka nedrīkst ņemt līdzi saldumus, 

košļājamās gumijas, rotaļlietas un citus liekus priekšmetus. 

8.4.3. Sniegta informācija par pārvietošanos – ka līdz autobusam pedagoga vadībā jāiet tikai pa 

pāriem, sadodoties rokās. Jābūt uzmanīgiem, lai neatpaliktu, neiziet no kolonnas, iet mierīgi, 

piesardzīgi, klausoties pedagoga komandas. 

8.4.4. Autobusā jākāpj pa vienam, nebīdot un negrūstot viens otru. 

8.4.5. Mierīgi ieiet autobusa salonā un aizņemt brīvo vietu un piesprādzēties. 

8.4.6. Autobusa kustības laikā mierīgi sēdēt, pieturoties aiz sēdekļa. Autobusā kategoriski 

aizliegts celties un staigāt. 

8.4.7. Celties no savas vietas drīkst tikai pēc pedagoga komandas. 

8.4.8. Pēc komandas no autobusa iziet pa vienam. Izejot no autobusa sastāties kolonnā pa 

pāriem. 

8.4.9. Kustību drīkst sākt tikai pēc pedagoga komandas. 

8.4.10. Sporta laukumā Izglītojamais nedrīkst aiziet no savas grupas. Pedagogs pie grupas atrodas 

visu pasākuma laiku. 

8.4.11. Piedaloties sacensībās, rotaļās, Izglītojamajam jāpaliek savas grupas tuvumā un jāklausās 

pedagoga komandās un norādījumos. 

9. Par drošības noteikumu ievērošanu atbildīgs grupas pedagogs. 

 

 

Direktore____________________________Irēna Frankoviča 
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PIELIKUMS Nr. 7 

Iekšējie noteikumi Nr.1-12/____ 

“Kārtība, kādā nodrošināma 

izglītojamo drošība pirmsskola” 

APSTIPRINĀTI 

ar Upesleju sākumskolas  

direktora ___.____.2021.gada  

Rīkojumu Nr. _____ 

VIII IZGLĪTOJAMO DROŠĪBA UN PEDAGOGA RĪCĪBA FIZISKĀS IZGLĪTĪBAS UN 

VESELĪBAS ROTAĻNODARBĪBĀS 

1. Upesleju sākumskolas Iekšējie noteikumi Nr. 1-12/_____ “Kārtība, kādā nodrošināma 

Izglītojamo drošība pirmsskolā” Pielikums Nr. 7 “Izglītojamo drošība un Pedagoga rīcība 

fiziskās izglītības un veselības rotaļnodarbībās” (turpmāk – noteikumi) ir saistoši un 

ievērojami visiem Upesleju sākumskolas pirmsskolas (turpmāk – Izglītības iestāde) 

Izglītojamajiem un Darbiniekiem. 

2. Ar noteikumiem Izglītojamos iepazīstina grupas pirmsskolas izglītības pedagogs 

mācību gada sākumā un atkārtoti mācību gada laikā, apgūstot tēmu par drošību un sportu, un 

katru reizi pirms jaunu darbību uzsākšanas, kuras var apdraudēt Izglītojamo drošību un 

veselību. 

3. Noteikumi Izglītojamajiem tiek izklāstīti viņiem saprotamā veidā, atbilstoši vecumam. 

4. Skolvadības sistēmā E – klase, sadaļā “Instruktāžas”, grupas pirmsskolas izglītības 

pedagogs ieraksta Iekšējo noteikumu numuru, datumu, tēmu, pievieno iepazīstināto 

izglītojamo sarakstu, to izdrukā un apliecina ar savu parakstu un tā atšifrējumu. 

5. Ar noteikumiem pirmsskolas grupas pedagogs mācību gada sākumā iepazīstina 

vecākus. Vecāki to apliecina ar savu parakstu. 

6. Izglītojamā pienākums ir ievērot noteikumus: 

6.1. Piedalies sporta sacensībās un nodarbībās tikai speciālā apģērbā un apavos! 

6.2. Uzmanīgi klausies pedagoga norādījumos un spēļu noteikumos! 

6.3. Sporta nodarbībās nelieto nekādas rotaslietas – ķēdītes, pulksteņus u.c.! 

6.4. Uz sporta nodarbībām ejot, nekošļā košļājamo gumiju vai citas ēdamas lietas! 

6.5. Lieto sporta inventāru tikai ar pedagoga atļauju un pēc pedagoga norādījumiem! 
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6.6. Uzmanīgi ieklausies pedagoga teiktajās instrukcijās un precīzi tās izpildi! 

6.7. Pēc paveiktā darba noliec sporta inventāru tam paredzētajā vietā! 

6.8. Piedaloties pasākumā, raugies, kur ir tavi grupas, komandas biedri vai grupas 

pedagogs, lai neapmaldītos cilvēku pūlī! 

6.9. Ziņo pedagogam, ja esi sporta nodarbības laikā savainojies! 

6.10. Ja tev, veicot kādu aktivitāti, paliek slikta pašsajūta, nekavējoties par to saki 

pedagogam! 

6.11. Par drošības noteikumu ievērošanu atbildīgs grupas pedagogs. 

 

 

 

Direktore_________________________Irēna Frankoviča 
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PIELIKUMS Nr. 8 

Iekšējie noteikumi Nr.1-12/____ 

“Kārtība, kādā nodrošināma 

izglītojamo drošība pirmsskolā” 

APSTIPRINĀTI 

ar Upesleju sākumskolas  

direktora ___.___.2021.gada  

Rīkojumu Nr. ____ 

IX IZGLĪTOJAMO UN PEDAGOGA RĪCĪBA EKSTREMĀLĀS SITUĀCIJĀS 

1. Upesleju sākumskolas Iekšējie noteikumi Nr. 1-12/21 “Kārtība, kādā nodrošināma 

Izglītojamo drošība pirmsskolā” Pielikums Nr. 8 “Izglītojamo un Pedagoga rīcība ekstremālās 

situācijās” (turpmāk – noteikumi) ir saistoši un ievērojami visiem Upesleju sākumskolas 

pirmsskolas (turpmāk – Izglītības iestāde) Izglītojamajiem un Darbiniekiem. 

2. Lēmumu par ekstremālās situācijas iestāšanos vienpersoniski pieņem Izglītības 

iestādes direktors vai tas Izglītības iestādes administrācijas pārstāvis, kas viņu tajā brīdī 

aizvieto, dodot Izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumos paredzēto ‘Trauksmes 

signālu”, paziņojot - 112. 

3. Ar noteikumiem Izglītojamos iepazīstina grupas pirmsskolas izglītības pedagogs 

mācību gada sākumā un atkārtoti mācību gada laikā, apgūstot tēmu par drošību un katru reizi 

pirms jaunu darbību uzsākšanas, kuras var apdraudēt Izglītojamo drošību un veselību. 

4. Noteikumi Izglītojamajiem tiek izklāstīti viņiem saprotamā veidā, atbilstoši vecumam. 

5. Skolvadības sistēmā E – klase, sadaļā “Instruktāžas”, grupas pirmsskolas izglītības 

pedagogs ieraksta Iekšējo noteikumu numuru, datumu, tēmu, pievieno iepazīstināto 

izglītojamo sarakstu, to izdrukā un apliecina ar savu parakstu un tā atšifrējumu. 

6. Ugunsgrēka gadījumā: 

6.1. Rīkojies ātri! Skrien prom no degošās telpas un nekavējoties skaļi sauc pēc palīdzības 

pieaugušo un pastāsti par redzēto! 

6.2. Klausi pieaugušā norādījumus – kuru evakuācijas ceļu izmantos, lai izkļūtu no telpas! 

6.3. Pēc izkļūšanas no telpas, ja tas iespējams, sastājies pārī, lai pieaugušie varētu saskaitīt 

Izglītojamos! 

6.4. Zvani uz glābšanas dienestu 112 – nosaucot Izglītības iestādes nosaukumu, adresi un 

vietu, kur izcēlies ugunsgrēks, savu vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru. 
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6.5. Uzreiz pamet telpu, nemēģini noslēpties no liesmas telpā – ugunsdzēsēji vai pieaugušie 

var dūmos tevi nepamanīt! 

6.6. Ja telpa ir pilna ar dūmiem, izkļūt no tās centies rāpus vai lienot tuvāk grīdai, jo tuvāk 

pie grīdas ir vieglāk elpot un labāk var redzēt. Atceries, ka dūmos var nosmakt! 

6.7. Ja nevari atstāt telpu, centies nokļūt pie loga, rādi zīmes ar rokām, kliedz, mēģini radīt 

troksni, lai tevi pamana! 

6.8. Nekrīti panikā un nelec ārā pa logu, ja nav iespējams izkļūt no telpas. Gaidi 

ugunsdzēsējus – viņi zinās, kā tevi izglābt! 

6.9. Kad atbrauks ugunsdzēsēji, klausi viņus un nebaidies, viņi zina, kā tevi izglābt! 

6.10. Ja deg drēbes, apstājies, neskrien! Ja skriesi – uguns liesmas paliks vēl lielākas! 

6.11. Ātri nogulies zemē! Vārties pa zemi vai grīdu, tad uguns liesmas ātrāk nodzisīs. 

7. Gāzes smakas gadījumā:  

7.1. Steidzīgi par to pasaki pieaugušajam! 

7.2. Ja telpā izplūdusi gāze, nedrīkst dedzināt uguni. 

7.3. Nedrīkst ieslēgt elektroierīces. 

7.4. Atstāj telpu pēc iespējams ātrāk! Zvani pa tālruni 114! 

8. Plūdu gadījumā: 

8.1. No plūdiem var patverties ēkās. 

8.2. Izpildi visus pieaugušā norādījumus! 

8.3. Nekrīti panikā, esi mierīgs, pieaugušie tev palīdzēs! 

8.4. Neatstāj bez pieaugušā atļaujas telpas! 

8.5. Neuzturies logu tuvumā! 

8.6. Ja pēkšņi pazūd gaisma telpās, ieklausies, ko saka pedagogs un seko pedagoga 

norādēm! Uzvedies mierīgi! 

8.7. Ziņo pedagogam ja tev ir kāda vajadzība vai jūties slikti! 

8.8. Ja esi viens laukā, sauc pēc palīdzības pieaugušos un dodies telpās! Skaļi kliedzot sauc 

pēc palīdzības! 

8.9. Zvani ugunsdzēsējiem pa tālruni 112, pasakot, kur ir plūdi, nosauc savu vārdu, 
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uzvārdu, adresi! 

9. Rīcība vardarbības gadījumā: 

9.1. Obligāti ziņot vecākiem, grupas pedagogam. 

9.2. Ja pret tevi ir vērsta vardarbība, zvanīt: Bērnu uzticības tālrunis – tālrunis 8009000. 

9.3. Noklusējot par pāri darījumiem, tiek stiprināta uzbrucēja varas apziņa – viņš saņem 

iedrošinājumu turpināt iesākto. 

9.4. Neviens nav pelnījis, lai viņam darītu pāri, un to nedrīkst atstāt bez ievērības.  

10. Spēcīgas vētras gadījumā:  

10.1. Izpildi visus pieaugušā norādījumus! 

10.2. Neatstāj bez pieaugušā atļaujas mācību telpas! 

10.3. Neuzturies logu tuvumā! 

10.4. Ja pēkšņi pazūd gaisma telpās, ieklausies, ko saka pedagogs un seko pedagoga 

norādēm! Uzvedies mierīgi! 

10.5. Ziņo pedagogam, ja tev ir kāda vajadzība vai jūties slikti! 

10.6. Ja pastāv briesmas tev vai apkārtējo veselībai, dzīvībai, drošībai, zvani uz tālruņa 

numuru 112. 

10.7. Par drošības noteikumu ievērošanu atbildīgs grupas pedagogs. 

 

 

 

Direktore____________________________Irēna Frankoviča 
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PIELIKUMS Nr. 9 

Iekšējie noteikumi Nr. 1-12/_____ 

“Kārtība, kādā nodrošināma 

izglītojamo drošība pirmsskolā” 

APSTIPRINĀTI 

ar Upesleju sākumskolas  

direktora ____._____.2021.gada  

Rīkojumu Nr. ____ 

X IZGLĪTOJAMO UN PEDAGOGA RĪCĪBA NESTANDARTA SITUĀCIJĀS 

1. Upesleju sākumskolas Iekšējie noteikumi Nr. 1-12/_____ “Kārtība, kādā nodrošināma 

Izglītojamo drošība pirmsskolā” Pielikums Nr. 9 “Izglītojamo un Pedagoga rīcība nestandarta 

situācijās” (turpmāk – noteikumi) ir saistoši un ievērojami visiem Upesleju sākumskolas 

pirmsskolas (turpmāk – Izglītības iestāde) Izglītojamajiem un Darbiniekiem. 

2. Ar noteikumiem Izglītojamos iepazīstina grupas pirmsskolas izglītības pedagogs 

mācību gada sākumā un atkārtoti mācību gada laikā, apgūstot tēmu par drošību un katru reizi 

pirms jaunu darbību uzsākšanas, kuras var apdraudēt Izglītojamo drošību un veselību. 

3. Noteikumi Izglītojamajiem tiek izklāstīti viņiem saprotamā veidā, atbilstoši vecumam. 

4. Skolvadības sistēmā E – klase, sadaļā “Instruktāžas”, grupas pirmsskolas izglītības 

pedagogs ieraksta Iekšējo noteikumu numuru, datumu, tēmu, pievieno iepazīstināto 

izglītojamo sarakstu, to izdrukā un apliecina ar savu parakstu un tā atšifrējumu. 

5. Izglītojamā pienākums, redzot ko neierastu, nezināmu: 

5.1. Ziņot par redzamo pieaugušajam! 

5.2. Neņemt rokās svešas, nepazīstamas lietas! 

5.3. Dzirdot trauksmes signalizācijas skaņas, sekot pieaugušā norādījumiem un nekavējoši 

atstāj telpu! 

5.4. Esi apdedzinājis roku - turi to zem tekoša ūdens krāna līdz sāpes mazinās! 

5.5. Iedūrusies skabarga – vērsies pēc palīdzības pie pieaugušā! 

5.6. Izkritušu bateriju no rotaļlietas atdod pieaugušajam! 

5.7. Ja redzi atvērtas tranšejas, tās jāpāriet pa speciāli aprīkotām pārejām. Ja pamani 

atvērtu lūku, apej to, nemēģini tai lēkt pāri! 

5.8. Nekad uz ielas nerunā ar nepazīstamiem cilvēkiem! 
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5.9. Nekāp svešās automašīnās, pretojies, pievērs apkārtējo uzmanību! 

5.10. Ja tevi uzrunā un aicina līdzi nepazīstams cilvēks, neatbildi un neseko viņam, pastāsti 

par to pieaugušajiem. 

5.11. Nepieļauj, ka tavu ķermeni aizskar sveši cilvēki. Pastāsti par notikušo pieaugušajiem. 

5.12. Nepiekrīti sekot nepazīstamiem bērniem vai pieaugušajiem krūmos, jaunceltnēs u.c. 

nepazīstamās vietās. 

5.13. Neņem no nepazīstamiem saldumus, rotaļlietas u.c. lietas. 

6. Drošības noteikumi, kas jāievēro sastopoties ar sprāgstvielām: 

6.1. KATEGORISKI AIZLIEGTS: 

6.1.1 Izkustināt no vietas, celt vai mest atrastās sprāgstvielas. 

6.1.2. Censties izjaukt. 

6.1.3. Sildīt vai sist pa tām. 

6.1.4. Nest mājās, likt krāsnī vai ugunskurā, ūdenī vai akā. 

6.1.5. Nodot metāllūžņos. 

6.2. Kā rīkoties, ja atrod sprāgstošos priekšmetus: 

6.2.1. Iežogot un uzlikt uzrakstu “NEPIESKARIES, BĪSTAMI!” 

6.2.2. Izsaukt drošības dienestu, policiju vai paziņot pieaugušajiem. 

6.3.3. Nekavējoties par to informēt glābšanas dienestu pa tālruni 112. 

7. Saindēšanās gadījumi ar indīgām vielām: 

7.1. Ja Izglītojamais ir iedzēris šķidrumu, kas nebija paredzēts dzeršanai, atlikumu no tā 

nedrīkst izliet ārā, bet nodot medicīnas māsai. 

7.2. Ja ir zināms, ka Izglītojamais iedzēris skābu šķidrumu, iedot izdzert vāju sodas ūdeni. 

7.3. Ja nav zināms kas ir izdzerts, tad, cik ir iespējams, iedot izdzert ūdeni, lai izraisītu 

vemšanu. 

7.4. Par notikušo nekavējoši ziņot Izglītības iestādes direktoram. 

7.5. Nekavējoties jāizsauc ātrā medicīniskā palīdzība pa tālruni 112. 

7.6. Nekavējoties jāpaziņo par gadījumu vecākiem. 

8. Rīcība Gadījumā, ja Izglītības iestādē ienāk nepiederoša persona: 
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8.1. Izglītības iestādei piederošas personas var ienākt Izglītības iestādē spiežot durvju 

kodu vai ieejot pa Izglītības iestādes centrālo ieeju. 

8.2. Ja kāds no darbiniekiem pēc zvana atver durvis Nepiederošai personai, tad jāprasa, 

ko viņš vēlas un pavada šo personu pie Izglītības iestādes direktora vai pie pedagoga grupā. 

8.3. Darbiniekam ar Nepiederošu personu jārunā mierīgi, pārliecinoši, laipni. 

8.4. Ja Nepiederoša persona uzvedas aizdomīgi, jāpasauc vēl kāds darbinieks, jāziņo 

Izglītības iestādes direktoram, ārkārtas gadījumā jāizsauc policija. 

8.5. Ja Nepiederoša persona ir reibuma stāvoklī, mierīgi palūgt viņu atstāt Izglītības 

iestādi, ziņot Izglītības iestādes direktoram, pēc Izglītības iestādes atstāšanas jāaizslēdz 

durvis. 

8.6. Katram darbiniekam jābūt modram, uzmanīgam, piesardzīgam, ja liekas, ka kāds 

sauc palīgā, jāpārliecinās par bīstamību un jāiet palīgā vai jāizsauc atbilstoša dienesta 

palīdzība. 

9. Gadījumā, ja Izglītības iestādes telpās vai teritorijā ieklīdis dzīvnieks: 

9.1. Ja dzīvnieks atrodas Izglītības iestādes teritorijā, grupas pedagogam steidzīgi jāaizved 

Izglītojamie drošā vietā. 

9.2. Pedagogam jāpaskaidro Izglītojamajiem, ka nedrīkst kliegt, skaļi runāt un taisīt straujas 

kustības un skriet. 

9.3. Pedagogam jāpieskata, lai Izglītojamie nekaitina dzīvnieku un to neaiztiek. 

9.4. Ja dzīvnieks atrodas telpā, pedagogam jāaizved Izglītojamie visdrošākajā vietā. 

9.5. Ja notiek bīstama vai neparasta situācija, par to jāpaziņo Izglītības iestādes direktoram. 

9.6. Ārkārtas gadījumā jāpaziņo policijai 02, vai ekstremālas situācijas gadījumā 112. 

10. Gadījumā, ja Izglītības Iestādes telpās vai teritorijā atrasts nezināms priekšmets: 

10.1. Neviens darbinieks nedrīkst aiztikt nezināmo priekšmetu un nekavējoties paziņo par tā 

atrašanās vietu Izglītības iestādes direktoram. 

10.2. Pedagogam jāorganizē Izglītojamie tā, lai viņiem tas priekšmets nav sasniedzams. 

10.3. Aizliegts atstāt Izglītojamos bez uzraudzības. 

10.4. Ārkārtas situācijā izsauc policiju pa tālruni 02, vai ekstremālas situācijas gadījumā pa 

tālruni 112. 
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11. Gadījumā, ja Izglītojamais patvaļīgi atstājis Izglītības iestādes teritoriju: 

11.1. Grupas pedagogam nekavējoties jāpaziņo par notikušo Izglītības iestādes direktoram 

(prombūtnes gadījumā jebkuram Izglītības iestādes administrācijas pārstāvim). 

11.2. Izglītības iestādes administrācija nekavējoties organizē un aizsūta darbiniekus 

Izglītojamā meklēšanai. 

11.3. Izglītības iestādes administrācija ziņo tuvākajai policijas nodaļai par Izglītojamā 

pazušanu. 

11.4. Izglītības iestādes administrācija ziņo par notikušo Izglītojamā vecākiem. 

11.5  Izglītības iestādes administrācija ziņo par Izglītojamā pazušanu Novada domes vadībai. 

11.6. Par drošības noteikumu ievērošanu atbildīgs grupas pedagogs. 

 

 

 

Direktore________________________________Irēna Frankoviča 
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PIELIKUMS Nr. 10 

Iekšējie noteikumi Nr. 1-12/____ 

“Kārtība, kādā nodrošināma 

izglītojamo drošība pirmsskolā” 

APSTIPRINĀTI 

ar Upesleju sākumskolas  

direktora ____.____.2021.gada  

Rīkojumu Nr. _____ 

XI CEĻU SATIKSMES DROŠĪBA IZGLĪTOJAMAJIEM UN PEDAGOGA RĪCĪBA 

1. Upesleju sākumskolas Iekšējie noteikumi Nr. 1-12/____ “Kārtība, kādā nodrošināma 

Izglītojamo drošība pirmsskolā” Pielikums Nr. 10 “Ceļu satiksmes drošība izglītojamajiem un 

Pedagoga rīcība” (turpmāk – noteikumi) ir saistoši un ievērojami visiem Upesleju sākumskolas 

pirmsskolas (turpmāk – Izglītības iestāde) Izglītojamajiem un Darbiniekiem. 

2. Ar noteikumiem Izglītojamos iepazīstina grupas pirmsskolas izglītības pedagogs 

mācību gada sākumā un atkārtoti mācību gada laikā, apgūstot tēmu par ielu un transportu, par 

ceļu satiksmes drošību un katru reizi pirms jaunu darbību uzsākšanas, kuras var apdraudēt 

Izglītojamo drošību un veselību. 

3. Noteikumi Izglītojamajiem tiek izklāstīti viņiem saprotamā veidā, atbilstoši vecumam. 

4. Skolvadības sistēmā E – klase, sadaļā “Instruktāžas”, grupas pirmsskolas izglītības 

pedagogs ieraksta Iekšējo noteikumu numuru, datumu, tēmu, pievieno iepazīstināto 

izglītojamo sarakstu, to izdrukā un apliecina ar savu parakstu un tā atšifrējumu. 

5. Izglītojamā pienākums ir ievērot noteikumus: 

5.1. Atceries, ka iela nav domāta rotaļām un skriešanai! 

5.2. Nedrīkst rotaļāties uz ceļa vai dzelzceļa tuvumā! 

5.3. Iegaumē, ko nozīmē luksofora katras krāsas gaisma (sarkanā –“stāvi!”; dzeltenā – 

“gaidi!”; zaļā – “ej!”). Ievēro to ik dienas! 

5.4. Šķērso ceļu tikai pie zaļās gaismas gājēju pārejās! 

5.5. Ja pāreju nav, nogaidi, kamēr tuvumā nav mašīnu, un tad šķērso ielu, palūkojoties 

vispirms uz kreiso un tad uz labo pusi! 

5.6. Braukt ar velosipēdu pa ielu var tikai kopā ar pieaugušo, uzliekot galvā ķiveri! 

5.7. Atrodoties uz ielas neatstāt Izglītojamos bez uzraudzības. 

5.8. Izvelēties visdrošāko ceļu. 
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5.9. Nepārtraukti atgādināt Izglītojamajiem par drošības noteikumiem uz ceļa. 

5.10. Izmantojot transportu Izglītojamajiem jāpaskaidro par pasažieru uzvedības normām. 

5.11. Par drošības noteikumu ievērošanu atbildīgs grupas pedagogs. 

 

 

 

Direktore_______________________________Irēna Frankoviča 
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PIELIKUMS Nr. 11 

Iekšējie noteikumi Nr. 1-12/_____ 

“Kārtība, kādā nodrošināma 

izglītojamo drošība pirmsskolā” 

APSTIPRINĀTI 

ar Upesleju sākumskolas  

direktora ____.___.2021.gada  

Rīkojumu Nr. _____ 

XII IZGLĪTOJAMO DROŠĪBA UZ ŪDENS UN LEDUS UN PEDAGOGA RĪCĪBA 

1. Upesleju sākumskolas Iekšējie noteikumi Nr. 1-12/_____ “Kārtība, kādā nodrošināma 

Izglītojamo drošība pirmsskolā” Pielikums Nr. 11 “Izglītojamo drošība uz ūdens un ledus un 

Pedagoga rīcība” (turpmāk – noteikumi) ir saistoši un ievērojami visiem Upesleju sākumskolas 

pirmsskolas (turpmāk – Izglītības iestāde) Izglītojamajiem un Darbiniekiem. 

2. Ar noteikumiem Izglītojamos iepazīstina grupas pirmsskolas izglītības pedagogs 

mācību gada sākumā un atkārtoti mācību gada laikā, apgūstot tēmu par drošību uz ūdens un 

ledus un katru reizi pirms jaunu darbību uzsākšanas, kuras var apdraudēt Izglītojamo drošību 

un veselību. 

3. Noteikumi Izglītojamajiem tiek izklāstīti viņiem saprotamā veidā, atbilstoši vecumam. 

4. Skolvadības sistēmā E – klase, sadaļā “Instruktāžas”, grupas pirmsskolas izglītības 

pedagogs ieraksta Iekšējo noteikumu numuru, datumu, tēmu, pievieno iepazīstināto 

izglītojamo sarakstu, to izdrukā un apliecina ar savu parakstu un tā atšifrējumu. 

5. Izglītojamā pienākums ir ievērot noteikumus: 

5.1. Tuvojies upei, ezeram, dīķim tikai kopā ar pieaugušo! 

5.2. Ej ūdenī tikai kopā ar pieaugušo! 

5.3. Ūdenī atrodies tikai krasta tuvumā un tikai, ja krastmalā atrodas kāds no 

pieaugušajiem! 

5.4. Nestāvi un nespēlējies vietās, no kurām var iekrist ūdenī! 

5.5. Nekad nespēlē spēles, kur kādu bērnu tur zem ūdens, jo var aizrīties ar ūdeni un 

nosmakt! 

5.6. Nedrīkst tālu peldēt ar piepūšamiem matračiem un kamerām, jo, ja tie sāks zaudēt 

gaisu, tu nogrimsi. 
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5.7. Nejokojies ūdenī, skaļi saucot: “Palīgā, es slīkstu!”, jo situācijā, kad tiešām var būt 

vajadzīga palīdzība, neviens tev nepievērsīs uzmanību! 

5.8. Aizsalušām upēm, ezeriem vai dīķiem tuvojies tikai kopā ar pieaugušajiem! 

5.9. Par ledus biezuma pārbaudi parūpēsies pieaugušie, nosakot, vai drīkst pa to staigāt, 

rotaļāties. 

5.10. Slidinies pa ledus celiņiem, ievērojot pieaugušā norādījumus par slidināšanās 

virzieniem! 

6. Izglītojamajiem atrasties pie ūdens tikai pedagoga klātbūtnē. 

7. Ja Izglītojamais neprot peldēt, izmantot gaisa riņķus vai citas ierīces, kas palīdz 

Izglītojamajam turēties uz ūdens. 

8. Grupas pedagogam vienmēr turēt Izglītojamos savā uzmanības lokā. 

9. Pavasara un rudens periodos aizliegt Izglītojamajiem spēlēties pie ūdens. 

10. Ziemas periodā stingri aizliegt Izglītojamajiem spēlēties uz ledus. Slidot un spēlēt hokeju 

tikai tam paredzētās vietās. 

11. Par drošības noteikumu ievērošanu atbildīgs grupas pedagogs. 

 

 

 

Direktore ___________________________Irēna Frankoviča 
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PIELIKUMS Nr. 12 

Iekšējie noteikumi Nr. 1-12/____ 

“Kārtība, kādā nodrošināma 

izglītojamo drošība pirmsskolā” 

APSTIPRINĀTI 

ar Upesleju sākumskolas  

direktora ___.___.2021.gada  

Rīkojumu Nr. ____ 

XIII IZGLĪTOJAMO PERSONĪGĀS HIGIĒNAS UN PEDAGOGA DARBA HIGIĒNAS 

IEVĒROŠANA 

1. Upesleju sākumskolas Iekšējie noteikumi Nr. 1-12/_____ “Kārtība, kādā nodrošināma 

Izglītojamo drošība pirmsskolā” Pielikums Nr. 12 “Izglītojamo personīgās higiēnas un 

Pedagoga darba higiēnas ievērošana” (turpmāk – noteikumi) ir saistoši un ievērojami visiem 

Upesleju sākumskolas pirmsskolas (turpmāk – Izglītības iestāde) Izglītojamajiem un 

Darbiniekiem. 

2. Ar noteikumiem Izglītojamos iepazīstina grupas pirmsskolas izglītības pedagogs 

mācību gada sākumā un atkārtoti mācību gada laikā, apgūstot tēmu par ķermeni un dabu, un 

katru reizi pirms jaunu darbību uzsākšanas, kuras var apdraudēt Izglītojamo drošību un 

veselību. 

3. Noteikumi Izglītojamajiem tiek izklāstīti viņiem saprotamā veidā, atbilstoši vecumam. 

4. Skolvadības sistēmā E – klase, sadaļā “Instruktāžas”, grupas pirmsskolas izglītības 

pedagogs ieraksta Iekšējo noteikumu numuru, datumu, tēmu, pievieno iepazīstināto 

izglītojamo sarakstu, to izdrukā un apliecina ar savu parakstu un tā atšifrējumu. 

5. Izglītojamā pienākums ir ievērot noteikumus: 

5.1. Seko sava apģērba tīrībai, matu kārtībai! 

5.2. Lūdz pieaugušos palīdzēt apģērbties vai noģērbties, ja kādu no darbībām neproti veikt 

pats! Piemēram, aizpogāt apģērba pogas, aizšņorēt kurpju auklas, uzvilkt zābakus, sasiet 

pareizi šalli u.c. 

5.3. Ievēro, ka virsdrēbes un ielas apavi jāatstāj garderobē! 

5.4. Slapjo apģērbu neliec skapītī, bet iedot to pieaugušajiem, kuri to liks žāvēties! 

5.5. Kopā ar vecākiem seko sava apģērba skapīša kārtībai! 

5.6. Sporta nodarbībās tu vari piedalīties tikai sporta apģērbā un apavos, mūzikas 
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nodarbībās – kājās jāvelk čībiņas! 

5.7. Seko, lai tev būtu personīgie higiēnas piederumi: ķemme vai suka, salvetītes, zobu 

birstīte un zobu pasta! 

5.8. Ja tev ir iesnas, izmanto salvetes, pēc tam nomazgā rokas! Ja nepieciešams, lūdz 

pieaugušo palīdzību! 

5.9. Ja klepo vai šķaudi, aizliec roku mutei priekšā, kā to mācījuši grupas pedagogi! 

5.10. Mazgā rokas pirms katras ēdienreizes, pēc tualetes un kad tas ir nepieciešams! 

5.11. Pēc tualetes izmantošanas, vajadzības gadījumā, neaizmirsti izmantot tualetes papīru, 

nolaist ūdeni tualetes podā, kā arī aizvērt tā vāku! Ja, izmantojot tualeti, nepieciešams ko 

sakopt vai esi nosmērējis drēbes, paziņo par to pieaugušajiem! 

5.12. Elementāro prasmju apgūšanu (puķu laistīšana, dežuranta pienākumi, u.c.) veic kopā 

ar pieaugušo! 

5.13. Elementāro prasmju apgūšanas procesā izmanto tikai pieaugušā atļautos darba rīkus. 

Roku mazgāšanai izmanto – ūdeni un ziepes! 

5.14. Noliec darba instrumentus pēc darba tiem paredzētajā vietā! 

5.15. Strādājot ar krāsām, plastilīnu – izmantot paliktni, uzloki piedurknes! 

5.16. Izglītības iestādē Izglītojamais ierodas sakoptā apģērbā un nomazgājies. 

5.17. Izglītojamā matiem jābūt sakārtotiem - akurāti nogrieztiem vai sakārtotiem frizūrā, lai 

netraucētu darboties nodarbībās. 

5.18. Izglītojamā drēbēm jābūt tīrām un izgludinātām. Līdzi jābūt maiņas drēbēm. 

5.19. Par drošības noteikumu ievērošanu atbildīgs grupas pedagogs. 

 

 

 

Direktore ______________________________Irēna Frankoviča 
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PIELIKUMS Nr. 13 

Iekšējie noteikumi Nr. 1-12/____ 

“Kārtība, kādā nodrošināma 

izglītojamo drošība pirmsskolā” 

APSTIPRINĀTI 

ar Upesleju sākumskolas  

direktora ___.____.2021.gada  

Rīkojumu Nr. _____ 

XIV IZGLĪTOJAMO DARBA DROŠĪBA, VEICOT PRAKTISKOS DARBUS UN 

PEDAGOGA RĪCĪBA 

1. Upesleju sākumskolas Iekšējie noteikumi Nr. 1-12/_____ “Kārtība, kādā nodrošināma 

Izglītojamo drošība pirmsskolā” Pielikums Nr. 13 “Izglītojamo darba drošība, veicot 

praktiskos darbus un Pedagoga rīcība” (turpmāk – noteikumi) ir saistoši un ievērojami visiem 

Upesleju sākumskolas pirmsskolas (turpmāk – Izglītības iestāde) Izglītojamajiem un 

Darbiniekiem. 

2. Ar noteikumiem Izglītojamos iepazīstina grupas pirmsskolas izglītības pedagogs 

mācību gada sākumā un atkārtoti mācību gada laikā, apgūstot tēmu par drošību, veicot 

praktiskos darbus, un katru reizi pirms jaunu darbību uzsākšanas, kuras var apdraudēt 

Izglītojamo drošību un veselību. 

3. Noteikumi Izglītojamajiem tiek izklāstīti viņiem saprotamā veidā, atbilstoši vecumam. 

4. Skolvadības sistēmā E – klase, sadaļā “Instruktāžas”, grupas pirmsskolas izglītības 

pedagogs ieraksta Iekšējo noteikumu numuru, datumu, tēmu, pievieno iepazīstināto 

izglītojamo sarakstu, to izdrukā un apliecina ar savu parakstu un tā atšifrējumu. 

5. Izglītojamā pienākums ir ievērot noteikumus: 

5.1. Ņem instrumentus, kas paredzēti praktiskam darbam tikai ar grupas pedagoga atļauju! 

5.2. Sagatavo savu darba vietu saskaņā ar saņemto uzdevumu! 

5.3. Novieto nepieciešamos instrumentus akurāti un pārliecinies par to darba kārtību! 

5.4. Turi kārtībā savu darba vietu, nepieļauj tās apkraušanu ar nevajadzīgām mantām! 

5.5. Esi uzmanīgs! Nestaigā ar instrumentiem rokās un netraucē citus Izglītojamos! 

5.6. Novieto šķēres uz galda, kad esi padarījis darbu! 

5.7. Nevicinies ar šķērēm, īlenu, zīmuli, otu vai adatu u.c. asiem priekšmetiem, jo tā var 

savainot citus Izglītojamos! 

5.8. Asos darbarīkus (īleni, adatas u.c.) pēc darba pabeigšanas atdod pieaugušajam! 
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5.9. Diegu nogriez tikai ar šķērēm, drāti noknieb ar knaiblēm! 

5.10. Pārbaudi instrumentu stāvokli – nomazgā, notīri un noliec tos vietā! 

5.11. Praktiskos un laboratorijas darbus jāveic tikai pedagoga klātbūtnē, iesaistot arī grupas 

pedagoga palīgu. 

5.12. Izglītojamajiem nepārtraukti jābūt grupas pedagoga uzmanības lokā. 

5.13. Pārvietojoties no vienas telpas uz citu, Izglītojamajiem jāsadodas pāros un jāiet 

vienam aiz otra. 

5.14. Kustību spēlēm jābūt ar stingri noteiktiem noteikumiem. 

5.15. Par drošības noteikumu ievērošanu atbildīgs grupas pedagogs. 

 

 

 

Direktore ________________________________Irēna Frankoviča 
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PIELIKUMS Nr. 14 

Iekšējie noteikumi Nr. 1-12/_____ 

“Kārtība, kādā nodrošināma 

izglītojamo drošība pirmsskolā” 

APSTIPRINĀTI 

ar Upesleju sākumskolas  

direktora ____._____.2021.gada  

Rīkojumu Nr. ______ 

XV IZGLĪTOJAMO DROŠĪBA MĀCĪBU LAIKĀ UN MĀCĪBU NODARBĪBU 

STARPLAIKĀ UN PEDAGOGA RĪCĪBA 

1. Upesleju sākumskolas Iekšējie noteikumi Nr. 1-12/____ “Kārtība, kādā nodrošināma 

Izglītojamo drošība pirmsskolā” Pielikums Nr. 14 “Izglītojamo drošība mācību laikā un 

mācību nodarbību starplaikā un Pedagoga rīcība” (turpmāk – noteikumi) ir saistoši un 

ievērojami visiem Upesleju sākumskolas pirmsskolas (turpmāk – Izglītības iestāde) 

Izglītojamajiem un Darbiniekiem. 

2. Ar noteikumiem Izglītojamos iepazīstina grupas pirmsskolas izglītības pedagogs 

mācību gada sākumā un atkārtoti mācību gada laikā, apgūstot tēmu par drošību, un katru reizi 

pirms jaunu darbību uzsākšanas, kuras var apdraudēt Izglītojamo drošību un veselību. 

3. Noteikumi Izglītojamajiem tiek izklāstīti viņiem saprotamā veidā, atbilstoši vecumam. 

4. Skolvadības sistēmā E – klase, sadaļā “Instruktāžas”, grupas pirmsskolas izglītības 

pedagogs ieraksta Iekšējo noteikumu numuru, datumu, tēmu, pievieno iepazīstināto 

izglītojamo sarakstu, to izdrukā un apliecina ar savu parakstu un tā atšifrējumu. 

5. Izglītojamā pienākums ir ievērot noteikumus: 

5.1. Mācību laikā un mācību starplaikos drīksti atrasties tikai kopā ar grupas pedagogu! 

5.2. Atrodoties mācību telpās, ar savu uzvedību netraucē grupas pedagoga un pārējo 

Izglītojamo darbu! 

5.3. Mācību laikā ievēro mācību telpu/kabinetu iekšējās kārtības noteikumus un izpildi 

grupas pedagoga prasības par darba drošības noteikumu ievērošanu! 

5.4. Atceries, ka mācību laikā pats esi atbildīgs par savas darba vietas kārtību un inventāru, 

ar kuru strādā! 

5.5. Ja tev nepieciešams apmeklēt labierīcības telpas, paziņo par to grupas pedagogam! 

5.6. Mācību nodarbību starplaikā vari izvēlēties atpūtas formas, ievērojot drošības 
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noteikumus un kulturālas uzvedības normas! 

5.7. Uz mūzikas zāli/kabinetiem drīksti doties tikai mūzikas vai grupas pedagoga 

pavadībā! 

5.8. Ja mācību laikā un mācību nodarbību starplaikos cits Izglītojamais pārkāpj šos 

noteikumus vai citus drošības noteikumus, ziņo par to grupas pedagogam, pedagoga palīgam, 

Izglītības iestādes direktoram vai pirmsskolas metodiķim!  

5.9. Tev aizliegts šūpoties krēslā, bakstīt apkārt sēdošos ar pildspalvu, zīmuli, šķērēm u.c. 

asiem priekšmetiem, mētāt mācību telpā dažādus priekšmetus, atbīdīt krēslu citam 

Izglītojamajam, ja viņš ir piecēlies. 

5.10. Mācību nodarbību starplaikos aizliegts skriet mācību telpās, grūstīties, aizskart citus 

Izglītojamos: fiziski, verbāli vai kā savādāk, veikt darbības, kas apdraud citu Izglītojamo vai 

pedagogu drošību un veselību. 

5.11. Izglītojamo galdiem un krēsliem jāatbilst MK noteiktajām prasībām un jābūt marķētiem. 

Marķējums jāizdara zem galda virsmas un krēsla sēdekļa. 

5.12. Grupas pedagogam, sadarbībā ar medicīnas māsu, ziņas par Izglītojamo auguma 

mērījumiem un mēbeļu grupu jāieraksta grupas žurnālā. 

5.13. Katram Izglītojamajam - lasot, rakstot vai ēdot, jābūt ierādītai augumam, atbilstoša 

marķēta darba vieta.  

5.14. Direktora vietniekam saimnieciskā darbā jāveic sistemātiska inventāra un mēbeļu 

pārbaude un marķēšana. 

5.15. Par drošības noteikumu ievērošanu atbildīgs grupas pedagogs. 

 

 

 

Direktore _____________________________Irēna Frankoviča 
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PIELIKUMS Nr. 15 

Iekšējie noteikumi Nr. 1-12/____ 

“Kārtība, kādā nodrošināma 

izglītojamo drošība pirmsskolā” 

APSTIPRINĀTI 

ar Upesleju sākumskolas  

direktora ____.____.2021.gada  

Rīkojumu Nr. _____ 

XVI IZGLĪTOJAMO UZVEDĪBAS NOTEIKUMI ROTAĻĀJOTIES AR IZGLĪTĪBAS 

IESTĀDES TERITORIJAS ROTAĻU UN SPORTA ZONAS IERĪCĒM UN PEDAGOGA 

RĪCĪBA 

1. Upesleju sākumskolas Iekšējie noteikumi Nr. 1-12/____ “Kārtība, kādā nodrošināma 

Izglītojamo drošība pirmsskolā” Pielikums Nr. 15 “Izglītojamo uzvedības noteikumi 

rotaļājoties ar Izglītības iestādes teritorijas rotaļu un sporta zonas ierīcēm un Pedagoga rīcība” 

(turpmāk – noteikumi) ir saistoši un ievērojami visiem Upesleju sākumskolas pirmsskolas 

(turpmāk – Izglītības iestāde) Izglītojamajiem un Darbiniekiem. 

2. Ar noteikumiem Izglītojamos iepazīstina grupas pirmsskolas izglītības pedagogs 

mācību gada sākumā un atkārtoti mācību gada laikā, apgūstot tēmu par drošību, un katru reizi 

pirms jaunu darbību uzsākšanas, kuras var apdraudēt Izglītojamo drošību un veselību. 

3. Grupas pedagogam, atbilstoši Izglītojamā vecumam, jāizskaidro, kādi drošības 

pasākumi veicami, rotaļājoties ar Izglītības iestādē esošajām rotaļu ierīcēm. 

4. Skolvadības sistēmā E – klase, sadaļā “Instruktāžas”, grupas pirmsskolas izglītības 

pedagogs ieraksta Iekšējo noteikumu numuru, datumu, tēmu, pievieno iepazīstināto 

izglītojamo sarakstu, to izdrukā un apliecina ar savu parakstu un tā atšifrējumu. 

5. Izglītojamā pienākums ir ievērot noteikumus. 

6. Ja tu vēlies slidināties no slidkalniņa: 

6.1. Pasaki to grupas pedagogam! 

6.2. Tev nedrīkst būt ap kaklu nekādu aukliņu vai garu ķēdīšu un rokās nedrīksti turēt 

rotaļlietas vai citus priekšmetus. 

6.3. Pa kāpnēm kāp lēni, vēro, lai tevi negrūsta citi Izglītojamie! 

6.4. Slidinies pa slidkalniņu tikai sēdus stāvoklī! 

6.5. Slidināšanās no slidkalniņa tiek atļauta tikai pa vienam. 
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7. Ja vēlies šūpoties ar šūpolēm, pasaki to grupas pedagogam: 

7.1. Šūpojies sēdus, turoties pie šūpoļu auklām! 

7.2. Nelec no šūpolēm to kustības laikā! 

7.3. Nešūpo tukšas šūpoles! 

7.4. Nešūpojies leņķī! 

7.5. Neķer vai neapturi citus Izglītojamos šūpošanās laikā! 

7.6. Nestaigā tuvu, kad šūpojas citi Izglītojamie! 

8. Vizināšanās laikā ar rotaļu ierīci “Karuselis ar sēdvietām”, atceries: 

8.1. Uz katra rotaļu ierīces sēdeklīša drīkst sēdēt tikai viens Izglītojamais. 

8.2. Tev jāturas pie krēsliņiem piestiprinātajiem stienīšiem. 

8.3. Raugies, lai tuvumā neatrastos citi Izglītojamie! 

8.4. Vizināšanos neveic ātri, strauji un ilgstoši! 

8.5. Ja tev kļūst slikti, pasaki to grupas pedagogam! 

9. Šūpojoties ar šūpolēm “Balansieris” iegaumē: 

9.1. Katrā šūpoļu pusē var sēdēt tikai viens Izglītojamais. 

9.2. Tev ar abām rokām jāturas pie rokturīšiem. 

9.3. Nedrīkst šūpoties strauji, ar lielu spēku atsperoties pret zemi. 

9.4. Lūko, lai tuvumā neatrodas citi Izglītojamie! 

10. Rotaļājoties ar rotaļu celtni - līdzsvara dēli “Čūska”, iegaumē: 

10.1. Pa līdzsvara dēli ievēro drošu attālumu no citiem Izglītojamajiem. 

10.2. Ejot negrūsti citus Izglītojamos. 

10.3. Ejot pa līdzsvara dēli, neturi rokās rotaļlietas vai priekšmetus, kurus grupas pedagogi 

tev nav atļāvuši. 

11. Ejot pa riepām, atceries: 

11.1. Rokās tev nedrīkst būt nepiemēroti priekšmeti. 

11.2. Pa riepām nelec strauji! 

11.3. Negrūsti citus Izglītojamos! 
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11.4. Nedrīkst grūstīties ar citiem Izglītojamajiem. 

11.5. Nedrīkst būt rokās nepiemēroti priekšmeti. 

12. Rotaļājoties ar rotaļu ierīci “Zviedru, alpīnistu siena”, atceries: 

12.1. Ja vēlies rotaļāties ar šo rotaļu ierīci, paziņo par to grupas pedagogam! 

12.2. Pa “Zviedru sienu” var kāpt tikai pa vienam un grupas pedagoga klātbūtnē. 

13. Rotaļājoties ar rotaļu ierīci “Šūpojošais tilts”, atceries: 

13.1. Ja vēlies rotaļāties ar šo rotaļu ierīci, paziņo par to grupas pedagogam! 

13.2. Drīksti izmantot šo rotaļu ierīci tikai grupas pedagoga klātbūtnē! 

14. Rotaļājoties ar Rotaļu ierīci “Mini”, atceries: 

14.1. Ja vēlies rotaļāties ar šo rotaļu ierīci, pasaki to savam grupas pedagogam! Tikai ar 

pedagoga atļauju un viņu klātbūtnē drīksti rotaļāties! 

14.2. Uz rotaļu celtnes nedrīkst grūstīties. 

14.3. Tev nedrīkst būt ap kaklu nekādu aukliņu vai garu ķēdīšu un rokās nedrīksti turēt 

rotaļlietas vai citus priekšmetus. 

14.4. Pa kāpnēm kāp lēni, vēro, lai tevi negrūsta citi Izglītojamie! 

14.5. No rotaļu ierīces nedrīkst lēkt, ievēro pareizu uzkāpšanu un nokļūšanu lejā! 

14.6. Slidināties pa slidkalniņu drīkst tikai sēdus stāvoklī. 

14.7. Slidināšanās pa slidkalniņu noris pa vienam. 

14.8. Nestāvi slidkalniņa priekšā, ja pa to slidinās cits Izglītojamais! 

15. Rotaļājoties ar rotaļu celtni “Vilciens – mašīna”, atceries: 

15.1. Ja vēlies rotaļāties ar rotaļu celtni “Vilciens – mašīna”, par to paziņo grupas 

pedagogam! 

15.2. Tikai ar grupas pedagoga atļauju un tikai pedagoga klātbūtnē drīksti rotaļāties rotaļu 

celtnē “Vilciens – mašīna”! 

15.3. Rotaļu celtnē “Vilciens – mašīna” nekliedz, negrūsties, neskrien, neguli uz grīdas! 

15.4. Rotaļājoties tev nedrīkst būt ap kaklu nekādu aukliņu vai garu ķēdīšu un rokās 

nedrīksti turēt rotaļlietas vai citus priekšmetus. 

15.5. No rotaļu ierīces nelec, kāp lēni, ievēro pareizu uzkāpšanu un nokļūšanu lejā! Negrūsti 
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citus Izglītojamos un vēro, lai tevi negrūsta!  

16. Rotaļājoties sporta laukumā ar hokeja vārtiem, atceries: 

16.1. Rotaļāties vari, ja atļāvuši grupas pedagogi. 

16.2. Hokeja vārtus nedrīkst bojāt, uz tiem nav atļauts kāpt vai karāties. 

16.3. Rotaļājoties sporta laukumā ar basketbola statni ar vairogu, grozu un tīklu, atceries: 

16.4. Rotaļāties vari, ja atļāvuši grupas pedagogi. 

16.5. Izturies saudzīgi pret šo rotaļceltni un nebojā to! Uz groziem nav atļauts karāties! 

17. Ja vizinoties ar kādām no rotaļu ierīcēm tev kļūst slikti, nekavējoties par to ziņo 

grupas pedagogam! 

18. Ja rotaļu ierīcē pamani kādu bojājumu, nerotaļājies ar to un paziņo par to grupas 

pedagogam! 

19. Ziemas periodā nepieskaries ar lūpām, mēli metāla virsmām! 

20. Par drošības noteikumu ievērošanu atbildīgs grupas pedagogs. 

 

 

Direktore______________________________Irēna Frankoviča  
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PIELIKUMS Nr. 16 

Iekšējie noteikumi Nr. 1-12/_____ 

“Kārtība, kādā nodrošināma 

izglītojamo drošība pirmsskolā” 

APSTIPRINĀTI 

ar Upesleju sākumskolas  

direktora ____.____.2021.gada  

Rīkojumu Nr.____ 

XVII IZGLĪTOJAMO UZVEDĪBAS NOTEIKUMI ROTAĻU UN SPORTA LAUKUMOS 

UN PEDAGOGA RĪCĪBA 

1. Upesleju sākumskolas Iekšējie noteikumi Nr. 1-12/____ “Kārtība, kādā nodrošināma 

Izglītojamo drošība pirmsskolā” Pielikums Nr. 16 “Izglītojamo uzvedības noteikumi rotaļu un 

sporta laukumos un Pedagoga rīcība” (turpmāk – noteikumi) ir saistoši un ievērojami visiem 

Upesleju sākumskolas pirmsskolas (turpmāk – Izglītības iestāde) Izglītojamajiem un 

Darbiniekiem. 

2. Ar noteikumiem Izglītojamos iepazīstina grupas pirmsskolas izglītības pedagogs 

mācību gada sākumā un atkārtoti mācību gada laikā, apgūstot tēmu par drošību, un katru reizi 

pirms jaunu darbību uzsākšanas, kuras var apdraudēt Izglītojamo drošību un veselību. 

3. Organizējot Izglītojamo aktivitātes rotaļu un sporta laukumos Izglītības iestādes 

teritorijā, grupas pedagogs ar Izglītojamajiem aktualizē noteikumus par drošību un uzvedību. 

4. Skolvadības sistēmā E – klase, sadaļā “Instruktāžas”, grupas pirmsskolas izglītības 

pedagogs ieraksta Iekšējo noteikumu numuru, datumu, tēmu, pievieno iepazīstināto 

izglītojamo sarakstu, to izdrukā un apliecina ar savu parakstu un tā atšifrējumu. 

5. Noteikumi Izglītojamajiem tiek izklāstīti viņiem saprotamā veidā, atbilstoši vecumam. 

6. Izglītojamo pienākums ir ievērot noteikumus: 

6.1. Pirms pastaigas pārbaudi, vai kurpju auklas aizsietas, apģērbs kārtībā! 

6.2. Izpildi pieaugušā norādījumus par pārvietošanās kārtību! 

6.3. Ejot līdz rotaļu un sporta laukumam Izglītojamajiem jāiet pa pāriem aiz grupas 

pedagoga. 

6.4. Negrūd citus Izglītojamos! 

6.5. Pastāvīgi ievēro grupas pedagoga norādījumus un neatpaliec no grupas! 
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6.6. Pastaigas laikā ievēro noteikumus “Izglītojamo uzvedības noteikumi rotaļājoties ar 

Izglītības iestādes teritorijas rotaļu un sporta zonas ierīcēm”! 

6.7. Pastaigas laikā spēlējoties ar rotaļlietām un sporta inventāru ievēro drošības 

noteikumus, lai nenodarītu pāri sev un citiem Izglītojamajiem! 

6.8. Rotaļu un sporta laukumā atrodot priekšmetus (somas, kastes, rotaļlietas, saldumus, 

pārtiku, stikla lauskas, nepazīstamas augus, šļirces, medikamentus, asus zarus u.c.), nepacel 

tos, tie varbūt bīstami tavai dzīvībai un veselībai! Par to paziņo grupas pedagogam! 

6.9. Nemēģini nogaršot nepazīstamus augus un atrastus saldumus, pārtiku, medikamentus! 

6.10. Ja nejauši esi pagaršojis atrasto pārtiku, saldumus, medikamentus u.c., nebaidies par to 

paziņot grupas pedagogam! 

6.11. Atceries, ka nedrīkst aiztikt svešas lietas – somas, kastes, rotaļlietas u.c., tur var būt 

sprāgstvielas, kā arī citi priekšmeti, kas var būt bīstami tavai dzīvībai un veselībai. 

6.12. Ja pastaigas laikā rotaļu un sporta laukumā sevi savainoji, nebaidies par to paziņot 

grupas pedagogam! 

6.13. Nekāp uz žogiem, kokos un uz citiem paaugstinājumiem Izglītības iestādes teritorijā! 

6.14. Nerotaļājies bez grupas pedagoga atļaujas uz rotaļu celtnēm ārpus savas grupas rotaļu 

laukuma! 

6.15. Ziņo grupas pedagogam, ja jūties slikti! 

6.16. Rotaļu un sporta laukumos sastopoties ar dzīvniekiem un putniem, tikai vēro tos! 

Paziņo par to grupas pedagogam! 

6.17. Neņem saldumus vai kādas citas lietas no nepazīstamiem cilvēkiem, nekādā gadījumā 

nedodies viņiem līdzi, ja tevi aicina! Paziņo par to grupas pedagogam! 

6.18. Ja kāds nepazīstams cilvēks vēlas tevi nofotografēt, par to paziņo grupas pedagogam! 

6.19. Par drošības noteikumu ievērošanu atbildīgs grupas pedagogs. 

 

 

Direktore__________________________Irēna Frankoviča 

 


